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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 

                 
PLx. 629/2015                                                                                                                  Nr.4c-3/288 
                                                                                                                                            14.10.2015                      

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind 
aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii 
sesiune lărgită, din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor  la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. 

 
            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de 
participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită, din cadrul Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor  la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte, transmis cu adresa PLx. 629 din 30 septembrie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-
3/288 din 02 octombrie  2015  
          Avizul comisiei va fi transmis Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în 
fond. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege,  în şedinţa din 28 
septembrie  2015.  

Proiectul are ca obiect de reglementare completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor  la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte, prin introducerea unei noi poziţii în lista Organizaţiilor internaţionale 
guvernamentale la care România a aderat. Conform Notei de fundamentare, este necesară adoptarea 
acestui act normativ,  astfel încât  Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat  Public – 
Privat să poată efectua plata contribuţiei din bugetul propriu, în baza facturilor trimise de către 
OCDE. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  proiectul de Lege, cu unele observaţii şi propuneri, 
aviz transmis cu adresa nr. 913 din 26.08.2015.                                              

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de  
14.10.2015.                                                                                              

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 
favorabil iniţiativa legislativă. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Gheorghe MARIN 
 

Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
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